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KẾ HOẠCH
Phòng, chống dịch, bệnh ở người năm 2022
Trong những năm gần đây một số bệnh truyền nhiễm có khả năng gây
dịch bệnh ở người xuất hiện và có nhiều diễn biến phức tạp như: Sốt xuất
huyết, Sởi, Rubella, Tay chân miệng, các viên đường hô hấp do Cúm A các
loại..., đặc biệt là dịch Covid-19 xảy ra trên phạm vi toàn cầu. Ở Việt Nam dịch
Covid-19 cũng xuất hiện ở nhiều tỉnh thành trong cả nước gây ảnh hưởng nhiều
đến đến phát triển kinh tế xã hội, sức khoẻ của người dân. Để chủ động, kịp
thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn huyện, BCĐ phòng
chống dịch ở người triển khai kế hoạch phòng chống dịch, bệnh ở người năm
2021 với các nội dung sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU.

1. Mục tiêu.
- Chủ động phòng ngừa, giám sát chặt chẽ, khống chế kịp thời dịch bệnh,
không để dịch lớn trên địa bàn huyện góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân
dân và phát triển kinh tế, xã hội.
- Củng cố Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp từ huyện tới các xã, thị
trấn; tăng cường trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên.
Tăng cường hiệu quả phối hợp liên ngành triển khai các biện pháp phòng chống
dịch; kiểm tra, giám sát các hoạt động tại các đơn vị trên địa bàn.
- Tăng cường công tác tuyên truyền , nâng cao nhận thức, ý thức của người
dân về công tác phòng chống dịch bệnh.
- Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh và xử lý triệt để các ổ
dịch, giảm số mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, ngăn chặn kịp thời
bệnh dịch truyền nhiễm nguy cơ không để dịch lớn xảy ra.
- Tăng cường công tác điều trị, phát hiện sớm, thu dung cấp cứu kịp thời
các ca bệnh truyền nhiễm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử
vong.
- Đảm bảo kinh phí, thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế đáp ứng kịp
thời công tác phòng chống dịch từ huyện dến các xã, thị trấn.
2. Yêu cầu:
- Chủ động kiểm soát dịch, kịp thời phát hiện và xử lý khoanh vùng, khống
chế không để dịch bệnh bùng phát, lây lan diện rộng.
- Chủ động dự phòng cơ số thuốc, hoá chất, vật tư hợp lý đảm bảo đáp ứng
nhiệm vụ phòng chống dịch khi có tình huống dịch xảy ra.
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- Xây dựng kịch bản, tổ chức tập huấn; chủ động xây dựng phương án ứng
phó dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ: Lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ,
chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ.
II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Công tác tổ chức chỉ đạo.
- Trung tâm y tế huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện (cơ quan
thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch ở người) tham mưu cho Ban chỉ đạo
xây dựng kế hoạch phòng chống dịch khi có tình huống dịch bệnh xảy ra theo
hướng dẫn của Sở Y tế và các đơn vị y tế tuyến tỉnh.
- Thường xuyên chỉ đạo, tổ chức kiểm tra và giám sát việc thực hiện công
tác phòng chống dịch tại các xã, thị trấn trên địa bàn.
- Chỉ đạo các đơn vị y tế giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để các ổ dịch,
tổ chức khu vực khám phân loại, thu dung điều trị và cách ly bệnh nhân theo
quy trình hướng dẫn của ngành y tế.
- Tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông kịp thời thông tin về
tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho người dân.
- Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các ca bệnh xảy ra trên địa bàn và báo cáo kịp
thời diễn biến tình hình dịch với Trưởng Ban Chỉ đạo; tổng hợp đề xuất ý kiến
và báo cáo Chủ tịch UBND huyện, Sở Y tế.
2. Công tác truyền thông.
- Chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh và
lợi ích của việc tiêm phòng vắc xin để người dân tích cực tham gia công tác
tiêm chủng, phòng chống dịch.
- Chủ động, thường xuyên cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan
truyền thông để triển khai hoạt động tuyên truyền trong phòng chống dịch bệnh.
- Huy động sự tham gia của các ngành, đoàn thể, và toàn thể cộng đồng
chung tay cùng ngành y tế tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức cho người
dân trong công tác phòng chống dịch.
3. Các hoạt động chuyên môn.
3.1 Công tác giám sát và tổ chức phòng, chống dịch.
- Tăng cường giám sát dịch bệnh một cách chủ động, phát hiện sớm và xử
lý triệt để các trường hợp nghi mắc bệnh đầu tiên, khoanh vùng, cách ly ổ dịch
nhằm hạn chế lây lan ra cộng đồng.
- Chủ động cập nhật chuyên môn và hướng dẫn công tác giám sát phòng
chống dịch bệnh của Ngành Y tế, tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế từ huyện đến
các xã, thị trấn, y tế thôn bản tham gia giám sát, xử lý ổ dịch và phòng chống
dịch bệnh tại địa phương.
- Khi nghi ngờ có trường hợp mắc bệnh dịch cần tổ chức sớm việc khám,
tư vấn, điều trị và cách ly bệnh nhân để hạn chế lây lan.
- Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vận động đưa trẻ và
các đối tượng trong diện đi tiêm vắc xin phòng bệnh.
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- Tăng cường năng lực xét nghiệm, Trung tâm Y tế phối hợp với các đơn
vị y tế tuyến tỉnh tổ chức tập huấn các phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận
chuyển mẫu gửi đi xét nghiệm kịp thời phục vụ chẩn đoán sớm các ca bệnh.
- Tăng cường huy động nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình tiêm
chủng mở rộng. Rà soát, tổ chức tiêm phòng vắc xin cho các đối tượng trong độ
tuổi ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đảm bảo cung ứng đủ số lượng
vắc xin, vật tư tiêm chủng theo nhu cầu kế hoạch của các xã, thị trấn. Tăng
cường công tác an toàn tiêm chủng, không để xảy ra sai sót ở các đơn vị y tế
trong quá trình tiêm chủng. Thực hiện tốt công tác giám sát, xử lý kịp thời các
trường hợp phản ứng sau tiêm vắc xin.
3.2 Công tác điều trị.
- Bệnh viện đa khoa huyện, Trạm y tế các xã, thị trấn và các cơ sở khám
chữa bệnh trên địa bàn chuẩn bị tốt các điều kiện để thu dung, cấp cứu và điều
trị bệnh nhân, hạn chế vượt tuyến.
- Cập nhật phác đồ chẩn đoán, điều trị các bệnh dịch theo hướng dẫn của
Bộ Y tế; tổ chức tập huấn cho cán bộ tham gia công tác điều trị của Bệnh viện
và Trạm y tế xã, thị trấn theo quy định phân tuyến.
- Xây dựng kế hoạch đảm bảo thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện bảo hộ
cho công tác phòng chống dịch.
- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị phòng chống dịch tại các cơ
sở khám chữa bệnh như:
+ Chuẩn bị sẵn khu vực tiếp nhận, cách ly bệnh nhân khi có dịch xảy ra,
đảm bảo đủ trang thiết bị, vật tư, thuốc cấp cứu người bệnh.
+ Thành lập các đội cấp cứu cơ động, hỗ trợ cho y tế xã, thị trấn khi có các
tình huống xảy ra.
3.3 Công tác đảm bảo hậu cần.
- Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị sẵn sàng phục vụ công
tác giám sát, xử lý ổ dịch, thu dung cấp cứu bệnh nhân.
- Chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ thuốc, trang thiết bị cho hoạt động
phòng, chống dịch khẩn cấp khi xảy ra trên địa bàn.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện.
- Chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh, thường
xuyên kiểm tra, đôn đốc các ngành, đặc biệt các đơn vị y tế, UBND các xã, thị
trấn triển khai, thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh ở người trên địa bàn
theo các nội dung kế hoạch của huyện.
- Thành viên BCĐ phòng chống dịch huyện chủ động xây dựng chương
trình công tác, thường xuyên nắm bắt tình hình dịch bệnh trên địa bàn được
phân công theo dõi. Báo cáo về thường trực BCĐ khi có những vấn đề phát sinh
dịch bệnh ở người để kịp thời có biện pháp phòng chống.
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- Tăng cường hệ thống giám sát và đáp ứng nhanh theo phân cấp quản lý,
điều tra phát hiện sớm, theo dõi chặt chẽ các đối tượng nghi ngờ, chuẩn bị đủ
thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị và nhân lực đảm bảo đáp ứng nhanh và xử
lý kịp thời khi mới xuất hiện ca bệnh đầu tiên theo quy trình xử lý ổ dịch đã
được bộ y tế ban hành.
- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông phổ biến các kiến thức pháp luật, các
biện pháp phòng chống dịch bệnh, nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu. Đưa tin,
bài phản ánh những đơn vị thực hiện tốt, chưa tốt trong công tác phòng chống
dịch.
2. Các Phòng, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị
trấn.
2.1. Trách nhiệm của Văn phòng HĐND&UBND huyện và các đơn vị
y tế.
2.1.1 Văn phòng HĐND&UBND huyện:
- Tham mưu cho UBND, BCĐ phòng chống dịch huyện xây dựng kế
hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống dịch, giúp BCĐ phân công
các thành viên phụ trách địa bàn tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện
tại cơ sở;
- Chỉ đạo và phối hợp với Trung tâm y tế huyện chủ động kiểm tra, giám
sát, đôn đốc các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn huyện theo kế hoạch
xây dựng đã được phê duyệt.
2.1.2 Trung tâm Y tế huyện:
- Xây dựng phương án cụ thể phòng chống dịch bệnh theo từng tình huống
để không bị động bất ngờ và đáp ứng tốt khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.
- Phân công cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở, tăng cường các hoạt động
giám sát phát hiện dịch bệnh, tổ chức dập dịch kịp thời khi có dịch xảy ra;
Hướng dẫn, chỉ đạo y tế xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động
phòng bệnh;
- Thường xuyên phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện trong công tác
giám sát bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh dịch;
- Chỉ đạo Trạm y tế xã, thị trấn tham mưu cho UBND xây dựng kế hoạch
phòng chống dịch. Tăng cường giám sát, phát hiện; chuẩn bị đầy đủ thuốc, dịch
truyền, trang thiết bị cấp cứu...đáp ứng kịp thời cho công tác điều trị khi có dịch
xảy ra; vận động nhân dân tích cực làm vệ sinh môi trường, thực hiện tốt an
toàn vệ sinh thực phẩm...; báo cáo kịp thời tình hình dịch theo quy định.
- Khi có dịch xảy ra tổ chức trực dịch 24/24 giờ, báo cáo kịp thời diễn biến
tình hình dịch về Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, UBND huyện (Văn phòng
HĐND&UBND) theo quy định.
2.1.3 Bệnh viện đa khoa huyện:
- Chuẩn bị đầy đủ giường bệnh, phòng cách ly, cơ số thuốc chống dịch,
hoá chất để xử lý môi trường trong buồng bệnh và khu vực cách ly. Tổ chức tốt
việc cấp cứu và điều trị bệnh nhân khi có dịch xảy ra. Bố trí từ 10-15 giường
bệnh cách ly để thu dung cấp cứu và điều trị bệnh nhân khi có dịch;
- Sẵn sàng lực lượng cơ động chi viện cho cơ sở khi có điều động của Sở
Y tế và BCĐ huyện;
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- Tổ chức tập huấn về công tác điều trị và cấp cứu bệnh nhân cho Trạm y
tế. Phối hợp với Trung tâm y tế huyện để chỉ đạo Trạm y tế các xã, thị trấn giám
sát chặt chẽ diễn biến của dịch bệnh.
2.1.4 Chi nhánh Dược:
Có trách nhiệm chuẩn bị dự trữ và cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, dịch
truyền cho các đơn vị y tế trong huyện nhằm đáp ứng đủ nhu cầu khẩn cấp
trong công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Ngành y tế.
2.2 Phòng Nông nghiệp & PTNT:
- Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và lực lượng cán bộ thú y các
xã, thị trấn tăng cường giám sát phát hiện dịch bệnh ở gia súc, gia cầm. Tổ
chức tiêm phòng tốt cho các đàn gia cầm gia súc trên địa bàn toàn huyện. Phối
hợp với ngành y tế đảm bảo an toàn cho những cán bộ tham gia tổ chức tiêm
phòng và công tác giám sát ca bệnh tại các khu vực tiêm phòng;
- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn, các ngành có liên quan
ngăn chặn triệt để không cho lưu thông gia súc, gia cầm ra ngoài vùng dịch.
Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình nước sạch nông thôn, vệ sinh môi trường
để nâng cao tỷ lệ người dân dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
- Thường xuyên báo cáo tình hình dịch bệnh ở gia súc, gia cầm cho Ban
chỉ đạo phòng chống dịch ở người của huyện.
2.3 Phòng Tài chính - KH:
Căn cứ vào tình hình diễn biến dịch bệnh, phối hợp với Trung tâm y tế,
Văn phòng HĐND&UBND tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch
đảm bảo kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn.
2.4 Phòng Văn hoá thông tin.
Chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống ngành dọc đẩy mạnh công tác hoạt
động tuyên truyền phòng chống dịch trên các phương tiện thông tin đại
chúng: Đài truyền thanh huyện, Băng zôn, khẩu hiệu… nhằm nâng cao nhận
thức của nhân dân trong công tác phòng chống dịch.
Khi có dịch xảy ra có kế hoạch chỉ đạo các xã, thị trấn giảm bớt các hoạt
động lễ hội nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng.
2.5 Phòng Giáo dục và Đào tạo:
Huy động học sinh tham gia vào các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt
muỗi, thu gom các dụng cụ phế thải chứa nước và đặc biệt hướng dẫn học sinh
về công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân tại gia đình và cộng
đồng.
Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm y tế huyện tổ chức
kiểm tra và chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo
và Bộ Y tế trong công tác y tế trường học, an toàn thực phẩm trong các bếp ăn
bán trú.
Phối hợp với ngành y tế triển khai, tập huấn cho cán bộ giáo viên về công
tác phòng chống dịch.
2.6 Đề nghị Uỷ ban MTTQ huyện, các tổ chức đoàn thể cấp huyện.
Tích cực vận động các hội thành viên và quần chúng nhân dân tham gia
các phong trào vệ sinh môi trường, chủ động phòng chống dịch góp phần bảo
vệ sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng.
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Tăng cường tuyên truyền cách phát hiện, xử lý ban đầu các trường hợp
nghi ngờ mắc bệnh và triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng.
Phối hợp với ngành y tế huyện tổ chức tập huấn cho các hội viên về công
tác phòng, chống dịch tại cơ sở.
2.7 UBND các xã, thị trấn.
- Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống
dịch, xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh ở người năm
2022. Thường xuyên nắm bắt tình hình và báo cáo về Ban chỉ đạo huyện tình
hình diễn biến dịch bệnh, đề xuất các khó khăn, vướng mắc để kịp thời giải
quyết.
- Chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với các ngành, tổ chức, đoàn thể tăng
cường giám sát, phát hiện dịch bệnh ở người để chủ động phòng chống. Tăng
cường cơ sở vật chất cho y tế xã để sẵn sàng thu dung, cách ly, điều trị bệnh
nhân khi có dịch xảy ra.
BCĐ Phòng chống dịch huyện yêu cầu các đơn vị Y tế, các ngành liên
quan, UBND các xã thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN

- Thường trực HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Sở Y tế Thanh Hóa;
- Các đơn vị y tế tuyến huyện, Chi nhánh dược;
- Các ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan;
- UBND 14 xã,thị trấn;
- Lưu: VT, VP.
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Lê Ngọc Hoa
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